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de appartementen om die in te richten
voor de komende bewoner/bewoonster.
Van alles gebeurde in en om het
gebouw, en niet te vergeten de
installatie van alle bewakingssystemen,
een enorme klus die echt op tijd klaar
moest zijn.

Beste vrienden, familie, sponsors,
vrijwilligers en ondersteuners,
Hoera, we zijn begonnen! Eindelijk, na
negen jaar voorbereiding, is het dan
zover dat we van start zijn gegaan.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we
dat we dringend op zoek waren naar
een tweede paar huisouders. Maar
inmiddels zijn ook deze gevonden. We
zijn blij en dankbaar dat we nu twee
fantastische huisouderparen hebben en
een toegewijde en professionele groep
mensen om hen heen om alle zorg te
verlenen. De hele maand april is besteed
om de medewerkers te trainen, kennis
te laten maken met de ouders van de
bewoners en de bewoners zelf, te leren
hoe je met ieder van de bewoners om
moet gaan, en nog veel meer.
Nu is het dan zover dat onze kinderen
grotendeels wonen aan de Reegreppel.
Dat was en is nog best spannend. Voor
de bewoners zelf, voor de ouders en
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broers en zussen, en uiteraard voor de
verzorgers. Het is dan ook heel dubbel.
We zijn echt blij dat het nu eindelijk
zover is, maar het is toch ook een vorm
van afscheid nemen en je afvragen hoe
je kind het zal beleven.
Een aantal van hen kan dat niet
duidelijk maken, begrijpt niet goed wat
er gebeurt, maar voelt er wel van alles
bij. We gaan het zien. Aan de
huisouders en overige medewerkers zal
het niet liggen. Het zijn mensen met
hart voor gehandicapten en met de
nodige professionaliteit en ervaring. We
hebben er vertrouwen in.
Jammer dat u/jullie de weken
voorafgaand aan de start niet even een
kijkje kon nemen in het gebouw. Het
leek af en toe wel een mierennest. Een
hele ploeg vakbekwame vrijwilligers
bezig om te schilderen en overige
klussen te doen. Ouders die werken in

Op 10 juni was de feestelijke opening. ’s
Morgens het officiële deel, ’s middags
Open Huis. Velen van u/jullie zijn er
geweest. (Zie foto impressie pagina 2)
Vooral ’s middags was het ontzettend
druk. Hartverwarmende en
enthousiaste reacties.
Met dank aan hen die dit alles
voorbereid hebben en de bedrijven die
de eindeloze stroom hapjes en drankjes
gesponsord hebben.

Huisouders gevonden
Fantastisch was dat, voordat we de
opening hadden, we ons tweede
huisouderpaar hadden gevonden.
Harry en Jorien Terluin zullen begin
juli bij ons gaan beginnen. Voor hen
een hele stap, altijd in Emmeloord
gewoond en nu gaan wonen en werken
in het Tweede Thuis. Met heel veel
enthousiasme hebben we kennis mogen
maken en ze mogen verwelkomen. U
hebt ze misschien wel ontmoet op onze
opendag. We wensen hen veel
werkplezier en mooie en fijne
momenten met de bewoners!

Nu woon ik dus hier en heb het
goed naar m'n zin, ik kan nu
zeggen ik ga of ik ben thuis.
Overdag ga ik naar DAC Rietveld en
zit daar op het atelier.
Nu ik in Werkendam woon kan ik op
m'n fiets eens bij familie gaan buurten.
We hebben zaterdag 10 juni de
officiële opening en open dag gehad.
Dit was erg leuk en er kwamen heel
veel mensen kijken naar de woningen
van alle bewoners.

Vrijwilligers gezocht
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Financieel gaat het de goede kant op.
Een heel aantal fondsen heeft fors
bijgedragen. Op onze website zie je een
vermelding van deze fondsen (en
bedrijven) op een paar na die niet
vermeld willen worden. We begonnen
met een begroting van ruim 150.000,Euro.
Op dit moment is er nog maar rond de
30.000,- euro te gaan, terwijl er nog wel
wat toezeggingen aan staan te komen.
We zijn opnieuw heel dankbaar.
Dankbaar ook voor uw/jullie steun,
belangstelling en giften, die dit alles
mogelijk gemaakt hebben.
En nu verder. De eerste reacties van
bewoners, ouders en verzorgers zijn
zonder meer positief. Eén van de
verzorgers zei “Ik heb bij verschillende
instellingen gewerkt, maar hier is het
totaal anders, zo persoonlijk, meer een
gezin”. En dat is precies wat we graag
willen.
Leo van den Heuvel
ouder/voorzitter stichtingsbestuur

Onze zoektocht naar vrijwilligers zal
onverminderd doorgaan. Gelukkig
hebben we een aantal vrijwilligers
gevonden, maar lang niet genoeg om de
dingen die de bewoners thuis deden te
kunnen waarborgen. Wat zoeken we:
Kookvrijwilligers, mensen die een
spelletje, puzzeltje willen doen met
bewoners of een stukje voorlezen.
Vrijwilligers die willen fietsen met een
bewoner of die een stukje willen
wandelen. Laat u bijvoorbeeld altijd uw
hond uit en wilt u wel een bewoner
meenemen, zij zijn er blij mee! U ziet er
is altijd iets te vinden wat bij u past.
Wilt u ons als vrijwilliger helpen, maar
liever niet iets met een bewoner ook
dan kunnen we uw hulp gebruiken. Nee
vrijblijvend contact op met:
stichtingtweedethuisinaltena@gmail.com

Kennis maken met …
een bewoner.

Meer info

Mag ik mij even voorstellen, ik ben

zie www.tweedethuisinaltena.nl en
voor meer actueel nieuws ook onze
facebook pagina

Suzan Visser

KvK Tilburg 17285804

Ik ben 28 jaar oud en woon sinds een
aantal weken bij stichting tweede thuis
aan de Reegreppel.
Ik heb hiervoor ergens anders
gewoond maar wilde graag in
Werkendam wonen.
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